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22.04.2021 

  

PROCES VERBAL  

din 20, 21 și 22 aprilie 2021 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 20, 21 și 22 aprilie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
20 aprilie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care doi deputați  au fost prezenți online și 
12 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

Domnii deputați Ghiță Daniel-Florin (PSD) și Molnar Ervin (PNL) au 
absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
21 aprilie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care doi deputați  au fost prezenți online și 
14 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

Domnul deputat Ghiță Daniel-Florin (PSD) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
22 aprilie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care trei deputați au fost prezenți online și 
12 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

Domnii deputați Farago Petru (UDMR) și Ghiță Daniel-Florin (PSD) 
au absentat de la lucrările comisiei. 

În data de 20 aprilie a.c., a avut loc ședința Comisiei pentru mediu 
şi echilibru ecologic, în format mixt, atât fizic, cât și prin intermediul 
aplicației Webex.  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stângă 
George-Cătălin, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 

La ședință au participat în calitate de invitați domnul Vasile Panaite, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor  și 
doamna Valentina Saygo, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 

S-a supus votului programul de lucru și ordinea de zi, acestea fiind 
adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședi nței din data de 20 aprilie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 
AVIZ 

 

1. Pl-x nr. 119/2021 Propunere legislativă pentru modificarea 
şi completarea art. 65, alin. (62) şi art. 68, alin. e) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
2. Pl-x nr. 195/2018 Propunere legislativă privind transmiterea 

unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public 
al municipiului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local Sibiu. 

3. PL-x nr. 305/2018 Proiect de Lege privind transmiterea 
unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia 
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean 
Tulcea. 

4. PL-x nr. 261/2020 Proiect de Lege pentru modificarea 
anexei nr. 1 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic. 

5. PL-x nr. 301/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii 
nr. 46/2008 - Codul silvic. 

6. PL-x nr. 310/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din 
grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie 
din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale. 

7. Pl-x nr. 321/2020 Propunere legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 46/2008 
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- Codul silvic, precum şi a Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice. 

8. COM(2021)66 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Revizuirea politicii comerciale - O politică comercială 
deschisă, durabilă şi fermă. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea art. 65, alin. (62) şi art. 68, alin. e) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 1/2011, în sensul instituirii posibilităţii ca Ministerul 
Educaţiei, în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, să 
elaboreze o strategie privind educaţia pentru mediu până la data de 31 
decembrie 2021, care să fie transpusă în planurile-cadru de învăţământ 
primar şi gimnazial, începând cu anul şcolar 2022-2023.   
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria 
legilor organice, Senatul este Cameră decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social 
avizează negativ propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea propunerii legislative. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în 
domeniul public al municipiului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local 
Sibiu. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare transmiterea 
unor suprafeţe de teren, constând în malurile şi albia majoră a râului 
Cibin, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei 
Naţionale „Apele Române” în domeniul public al municipiului Sibiu şi în 
administrarea Consiliului Local Sibiu. 
  S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria 
legilor organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul 
a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează negativ 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun de respingere propunerii 
legislative. 
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La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, 
prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în administrarea 
Consiliului Judeţean Tulcea. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unui 
teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în 
vederea realizării investiţiei Creare infrastructură de agrement în zona 
turistică Murighiol, judeţul Tulcea. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților  este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun de respingere proiectului de 
lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea pct. 21 
al anexei nr. 1 din Legea nr. 46/2008. Iniţiativa legislativă vizează, potrivit 
expunerii de motive, rezolvarea uneia dintre marile cauze care susţin 
fenomenul infracţional din domeniu, permiţând sustragerea unui volum 
impresionant de lemn de la monitorizarea şi controlul specific. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează nefavorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr. 46/2008, în vederea acordării unor ajutoare de stat în silvicultură, 
potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 
iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele 
agricol şi forestier şi în zonele rurale, ca fiind compatibile cu piaţa internă, 
în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
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adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul 
de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe 
de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii 
speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 
220/2018, în vederea sprijinirii unităţilor administrativ-teritoriale, în 
administrarea cărora se află staţiuni balneoclimaterice, să investească în 
amenajarea pădurilor-parc din jurul acestor staţiuni. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României republicată , 
Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport comun de respingere proiectului de lege. 

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 
a Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii nr. 171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art. 228 şi 229 din Legea nr. 286/2009, precum şi abrogarea 
unor prevederi din Legea nr. 46/2008 şi din Legea nr. 171/2010. Potrivit 
expunerii de motive, prin soluţiile legislative propuse, se are în vedere 
prevenirea şi stoparea defrişărilor ilegale şi a furtului de material lemnos 
din vegetaţia forestieră, precum şi descurajarea şi/sau tragerea la 
răspundere a persoanelor care se fac vinovate de astfel de fapte. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria 
legilor organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul 
a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social avizează favorabil 
propunerea legislativă. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere propunerii 
legislative. 

La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor: Revizuirea politicii comerciale - O politică 
comercială deschisă, durabilă şi fermă. 

Comunicarea prezintă o strategie pentru a integra şi mai mult 
politica comercială în cadrul priorităţilor economice ale Uniunii, reflectate în 
Pactul ecologic european şi în Strategia digitală europeană. De asemenea, 
comunicarea prezintă rolul politicii comerciale în redresarea economică 
post-COVID 19, ambiţiile geopolitice ale Uniunii Europene, inclusiv modul 
în care politica comercială va susţine autonomia strategică deschisă a 
Uniunii Europene. 

S-a arătat că această comunicare se încadrează în categoria 
documentelor de consultare – comunicări, emitentul este Comisia 
Europeană, tipul documentului este nelegislativ, tipul examinării este 
fond. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil comunicării. 

Lucrările comisiei din zilele de 21 și 22 aprilie a.c. s-au desfășurat 
în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de 
lege și a altor documente înregistrate la comisie. 

 
 
 

 
PREȘEDINTE, 

George-Cătălin STÂNGĂ 
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Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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